
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul 
administrativ. 
Nr. total al consilierilor locali în funcţie: 15 
Nr. total al consilierilor locali prezenţi:  14 
Nr. total al consilierilor locali absenţi: 1 
Voturi pentru:  14  
Voturi împotrivă: 0 
Abţineri: 0 

ROMÂNIA           

JUDEŢUL SATU MARE        

CONSILIUL LOCAL AL      

ORAȘULUI TĂȘNAD         

HOTĂRÂREA nr. 16 

din data de 17 februarie 2020 
 

privind aprobarea solicitării de trecere a imobilului situat în Tășnad, str. 

Caișilor, nr. 2, jud. Satu Mare, înscris în C.F. nr. 100591 Tășnad din domeniul 

public al Statului Român în domeniul public al Orașului Tășnad 

  

  Consiliul Local al orașului Tășnad, județul Satu Mare; 

          Analizând Referatul nr. 2714/13.02.2020 al Compartimentului Patrimoniu din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Tășnad; 

 Având în vedere Raportul Serviciului  financiar – contabil din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului orașului Tășnad şi Raportul Comisiei pentru buget, 

finanțe. Programe de dezvoltare, industrii, agricultură, prestări de servicii, comerţ din 

cadrul Consiliului Local al Oraşului Tăşnad; 

          În baza prevederilor art. 292 alin. (1) și (3) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), (2) lit. b) și alin (4), ale art. 139 alin 

(2), precum şi ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, 
  

HOTĂRĂȘTE: 
 

 Art.1 – Se aprobă solicitarea de trecere a imobilului situat în Tășnad, str. 

Caișilor, nr. 2, jud. Satu Mare, înscris în C.F. nr. 100591 Tășnad din domeniul public 

al Statului Român în domeniul public al Orașului Tășnad. 

Art.2 – Imobilul situat în Tășnad, str. Caișilor nr. 2, jud. Satu Mare este înscris 

în Cartea funciară nr. 100591 Tășnad  și constă în teren în suprafață de 1059 mp. 

având nr. topografic 100591 și construcții administrative și social culturale având nr. 

cadastral 100591-C1 cu suprafață construită de 277 mp., 100591-C2 cu suprafață 

construită 108 mp. și 100591-C3 cu suprafață construită 21 mp.  

Art.3 – Se solicită trecerea imobilului sus-menționat din domeniul public al 

Statului Român în domeniul public al Orașului Tășnad, jud. Satu Mare, pentru 

modernizarea cu destinația de Clubul rezerviștilor din MAI sau MApN din zonă, sau 

Clubul oamenilor de afaceri. 

         Art.4 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează 

Primarul orașului Tășnad. 
 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER LOCAL 

EC. AUGUSTA-ELENA ONAC 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL, 

SERGIU-IONEL BUTA 

 


